
מנחםדברות אסוכה סימן א

סימן א
בענין המעמיד סכך ע"ג דבר שאינו ראוי לסכך בו

מקורות הסוגיא ודברי הראשונים בזה, וביאור שיטת רש"י והב"ח בענין זה

א. מקורות הסוגיא במתני' ובגמ'. דברי הראשונים בסוגיא, והכרעתם להלכה.

ב.  דברי הראשונים בביאור טעם דמ"ד שבגמ' שאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה. ובביאור מ"ד שאמר מפני 
שאין לה קבע.

ג.  שיטת רש"י באיסור מעמיד דהוא מעיקר הדין. קושית המ"א מהא דשפודין. הצעת חידוש בענין מעמיד הסכך ע"ג דבר 
המק"ט באקראי, וישוב שיטת רש"י לפי"ז.

ד. ביאורים בשיטת רש"י והב"ח באיסור מעמיד במק"ט, במש"כ דהוא משום דהכל הולך אחר המעמיד.

]א"ה: בסימן זה יצאנו מגדרנו קצת, והבאנו הרבה העתקות מדברי הראשונים בכל ענין סוגיא זו שבגמ' לענין מעמיד 
גם פתיחה מועילה  והוא  זו,  בו צורך בכדי שיוכל הקורא לצלול במים האדירים שבסוגיא  וראינו  הסכך בדבר המק"ט, 

להדברים שיתבארו לפנינו בס"ד בג' הסימנים שאחר סימן זה. ואמנם גם בסימן זה אף שרובו – כאמור – דברים המפורשים 

והמבוארים להדיא בדברי הראשונים, מ"מ גם בזה אין ביהמ"ד בלא חידוש, ומתוך הדברים נתבארו כמה ענינים. – תמצית 

מקוצר ממש מכל הדברים, הצבנו בסוף סימן ד'[.

א

מחלוקת הראשונים כמאן נקטינן להלכה במחלוקת 
דר"י ורבנן. וכאיזה טעם שנאמר בגמ'.

מתני' וגמ', ופירש"י

רבי  כשרה,  המטה  בכרעי  סוכתו  הסומך  כא:(  דף  )סוכה  תנן 
יהודה אומר אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, פסולה. 

בר ממל, חד  ור' אבא  ר"ז  בה  פליגי  )שם( מ"ט דר"י,  ובגמ' 

בדבר  שמעמידה  מפני  אמר  וחד  קבע,  לה  שאין  מפני  אמר 

המק"ט, מאי בינייהו כגון שנעץ שפודין של ברזל וסיכך עליהם, 

למ"ד לפי שאין לה קבע הרי יש לה קבע, ומ"ד מפני שמעמידה 

בדבר המק"ט הרי מעמידה בדבר המק"ט. אמר אביי לא שנו 

אלא סמך, אבל סיכך על גב המטה כשרה, מאי טעמא, למ"ד 

לפי שאין לה קבע הרי יש לה קבע, למ"ד מפני שמעמידה בדבר 

המק"ט הרי אין מעמידה בדבר המק"ט.

קבע.  לה  שאין  שלימהא:  מטה  המטה.  בכרעי  ופירש"י: 

מעמיד הסכך בדבר שאין מסככין בו מדרבנן, האם הסוכה פסולה

א. יל"ע מה רצה רש"י בזה שכתב דמיירי במטה שלימה. ובפשוטו היה 
נראה כונתו שהוצרך לכך למ"ד בגמ' "לפי שאין לה קבע", דזה שייך במטה 
נתכוין  דשמא  יל"ע,  אמנם  תשמישה.  לצורך  אותה  שמטלטלים  שלמה 
רש"י בדבריו אלו אף למ"ד ד"מפני שמעמידה בדבר המק"ט". ונאמר דס"ל 
לרש"י, דאף שגם בשברי כלים, או שברי מטה, אין מסככין, כדקאמר )בדף 
כיון שפסולן  ר' אמי בר טביומי סככה בבלאי כלים פסולה, מ"מ  טו:-טז.( 

בהם  להעמיד  איסור  אין  כלים(,  בבלאי  ד"ה  שם  )כדפירש"י  מדרבנן  רק  הוא 

גבי  אמר(  וחד  ד"ה  כא:  ובדף  וכולן,  ד"ה  יא:  )דף  הריטב"א  וכמש"כ  הסכך, 

דכל  כיון  הסכך.  בה  להעמיד  כשרה  מ"מ  בה,  מסככין  שאין  דאף  חבילה, 

איסור מעמיד הוא מדרבנן, ואף חבילה פסולה רק מדרבנן, וא"כ הו"ל גזירה 

]ואף דגם בשברי מטה יתכן בהם פסול מה"ת, וכדקאמר )שם( ר'  לגזירה. 

חנן אמר רבי בארוכה ושתי כרעיים, בקצרה ושתי כרעיים. מ"מ כתב רש"י 

מטה שלמה לרווחא[. אמנם כאמור, אין לדייק כ"כ מדברי רש"י אלו לענין 

מעמיד בפסול דרבנן, אחר שיש להם פירוש בלא"ה, למ"ד מפני שאין לה 

קבע. וכנ"ל. – וכ"כ בשפ"א )ד"ה במשנה( ]והוסיף דא"א לומר כונת רש"י 
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מנחםדברות סוכה סימן א ב

קבע  דירת  סוכה  דאמר  לטעמיה  ור"י  מטה,  ע"י  שמטלטלת 

לסכך,  אלא  פסול  למדנו  שלא  ואע"פ  וכו'.  שמעמידה  בעינןב: 

בדבר  סיכך  כאילו  הוי  מעמידין,  אלו  סכך  של  ועיקרו  הואיל 

המק"ט: אבל סיכך על המטה. ולא סמך הסיכוך בכרעיים אלא 

ע"ג יתידות אבל כל דופני הסוכה אינן אלא מטות משלשה צדדין 

לא פסיל ר"י, דהא לא גמרינן פסול מיניה לסוכה אלא לסיכוך, וזה 

לא הוא ולא מעמידו בפסולים, ולענין קבע נמי יש קבע לסיכוך.

מפשטות לשון רש"י דפסול מעמיד הוי מעיקר הדין  ומבואר 
הב"ח  וכ"כ  המק"ט".  בדבר  סיכך  כאילו  "דהו"ל 

להלן  ראה  ע"ז,  חולקים  הראשונים  ושאר  ה(.  אות  תרכט  )סימן 

)אות ב(. ]וראה עוד להלן )אות ג( אם הוי פסול מה"ת לפירש"י[.

דברי התוס'

)ד"ה שאין לה קבע( הביאו את פירוש רש"י הנ"ל בהא  והתוס' 
לשון  את  הביאו  ולכן  עליוג  והקשו  קבע,  לה  דאין 

הירושלמי "על שם שאין מכרעי המטה לסכך עשרה טפחים".ד 

ופירשו התוס' שמשמע מהירושלמי דטעמא דאין לה קבע היינו 

י' טפחים מן המטה עד לגג. ]והביאו גם את  לומר שאין לה 

משלשלין  שהיו  דירושלים  דמעובדא  הירושלמי  דברי  המשך 

מטותיהן לפני חלונותיהן והיו מסככין ע"ג, מזה מוכח דעיקר 

משום מעמיד  ולא  קבע,  לה  שאין  משום  הוא  ר"י  של  הטעם 

בדבר המק"ט, ואותם המטות של ירושלים היה בהם גובה י"ט 

מכרעי המטה עד לסכך[.

עוד להלן מדברי הראב"ד רמב"ן והר"ן, במש"כ לדון  ויעויין 
בפירוש רש"י בהא דאין לה קבע.

דברי הרי"ף כר"י, השגת בעה"מ, 
ודברי הראב"ד והרמב"ן

את  העתיק  כא:(  בדף  הנ"ל  לגמ'  הרי"ף,  מדפי  י.  )דף  הרי"ף 
המשנה, ואת דברי אביי דלא שנו אלא סמך אבל סיכך 

על גבי המטה כשרה. ומזה שהביא הרי"ף את דברי אביי דקאי 

אליבא דר"י, הוכיח בעל המאור )שם( דהרי"ף פסק כר' יהודה. 

ובעה"מ חולק וכתב: ולי נראה דהלכה כחכמים.

כר'  דהלכה  הרי"ף,  דעת  את  הצדיק  הראב"ד  ובהשגות 

הוא  מעמיד  שפסול  לרש"י  דהא  להעמיד,  מותר  בגדים  דבבלאי  משום 
מה"ת, ודאי דלשיטתו אף בבלאי בגדים אסור להעמיד. ויעויין עוד בחזו"א 
)קמג, ב( ]שהלך בדרך רש"י דהכל הולך אחר המעמיד[ דפשיטא ליה דאף 

בדבר הפסול מדרבנן אסור להעמיד הסכך. – אמנם בפרמ"ג )מ"ז סי' תרלא 
סק"ו( מבואר דאף לרש"י י"ל דאין פסול מעמיד מה"ת, וממילא במעמיד 

בדבר הפסול מדרבנן י"ל דהוי גזירה לגזירה. ]ויעויין עוד להלן )סימן ג אות 
ג ובהערה שם אות יא( מה שהבאנו עוד בענין זה[.

עיון מנ"ל למ"ד דמפרש טעמיה דר"י מפני שמעמידה בדבר המק"ט 
לפרש כן

צ"ע  ועוד  אלו.  רש"י  דברי  על  הראשונים  שהקשו  מה  להלן  ב. ראה 
לטעמיה  ור"י  עראי,  דדירת  פסול  כאן  דשייך  רש"י  דברי  דלפי  לכאורה, 
טעמיה  לפרש  דאמר  מאן  לאידך  ליה  מנא  א"כ  בעינן,  קבע  דירת  דס"ל 
דר"י במשנתנו דהוא מפני שמעמידה בדבר המק"ט, הלא כיון דכבר ידעינן 
דר"י ס"ל דדירת קבע בעינן, א"כ למה לא נפרש גם כאן דטעמיה דר"י הוא 
משום ענין זה לבד. ומנא ליה לפרש בשיטת ר"י שיש פסול חדש של איסור 
מעמיד. ואולי הוי ס"ל להך מ"ד, דמכח היתור יש ללמוד כן, מדשנאו רבי 

פעם שניה, ש"מ שיש כאן עוד פסול חוץ מפסול זה דהוי עראי.
או י"ל, דס"ל להך מאן דמפרש הטעם משום מעמיד, דפסול דעראי ל"ש 
לא  זה  תירוץ  עדיין  אמנם  רש"י.  על  החולקים  להראשונים  וכדס"ל  כאן, 
יתכן לפי מה שכתבו התוס' )ד"ה שאין( דמשמע בגמ' דאף מ"ד זה שמפרש 
קבע.  לה  דאין  פסול  גם  דיש  מודה  מעמיד,  משום  במשנתנו  דר"י  פסול 

מדלא קעביד נ"מ ביניהו בשמעמידה בשידה המחזקת מ' סאה. וקושיא זו 
גם לכל שאר הראשונים החולקים על רש"י, דלפי המבואר  יש להקשות 
בתוס' הנ"ל דאף מ"ד דמעמידה בדבר המק"ט מודה להך טעמא דאין לה 
קבע, א"כ מנ"ל לחדש פסול זה של מעמידה במק"ט בשיטת ר"י. ]ואדרבה 
קשה  עדיין  לשאה"ר  אבל  קצת,  ליישב  דיש  לעיל  כתבנו  רש"י  לשיטת 

לכאורה[. וצ"ע. מ.ח.פ.

קושית התוס' ע"ד רש"י בטעם דאין לה קבע

ג. דאם טעמו של ר"י לפסול הסומך סוכתו ע"ג כרעי המטה הוא משום 
דר"י  לבאר טעמא  כג.(  )בדף  הגמ'  הוצרכה  א"כ למאי  שהמטה מיטלטלת, 
הסוכה  שאין  משום  דהוא  בהמה,  שע"ג  סוכה  שם(  )בברייתא  דפסיל  במאי 
ראויה לשבעה כיון שאין עולין ע"ג בהמה ביו"ט, הלא תיפוק ליה דפסול 
בהמה(  ע"ג  ד"ה  כג.  )בדף  להלן שם  ]מיהו  ומיטלטלת.  לה קבע  דאין  משום 
ע"ג  עומדים  קונדסים  ד'  ע"ג  הסכך  בשהעמיד  מיירי  דהתם  די"ל  תירצו, 
הקרקע, והכניס שם הבהמה, ועשה עליה קרקעיתה ומחיצותיה עד לסכך, 
משום  אינו  ומיטלטל  ביו"ט.  בהמה  ע"ג  עולין  דאין  לשבעה,  חזיא  דלא 

שהסכך עומד[.

ציור הדברים בדברי הירושלמי שאין מהמטה לסכך י' טפחים

ד. הנה לשון זה שכתבו התוס' והרא"ש בשם הירושלמי שאין מ"כרעי" 
י' טפחים, צ"ב משמעו. דכרעי המטה הם רגלי המטה, ומה  המטה לסכך 
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יהודה. וטען על בעה"מ וז"ל: אמר אברהם מה ראה זה לומר 

דהלכה כחכמים, והרי כל הסוגיא כולה כר"י, ואמוראי טרחו 

לפרושי טעמיה. ע"כ. ]וראה עוד להלן )הערה ז( המשך לשונו[. 

והלא  וז"ל: אמר הכותב  וכיוצ"ב כתב הרמב"ן במלחמות שם 

ידוע דכל היכא דשקלו וטרו אמוראי בכי האי גונא אליבא דחד 

תנא, הלכתא כוותיה, וכי ההיא דאמרינן במסכת שבת )דף קיב.( 

מדקא מתרץ ר' יוחנן אליבא דר' יהודה הלכתא כוותיה, ואפילו 

וכן  וכו'.  כך  על  ראשונים  סמכו  איש  אשת  של  חמור  באיסור 

פסקו כאן הגאונים ז"ל. עכ"ל.

לא פירשו הראב"ד והרמב"ן להדיא כאיזה מן הטעמים  אמנם 
שבגמ' יש לנקוט, אם כמ"ד דשאין לה קבע, או כמ"ד 

נראה  דבריהם  ומפשטות  המק"ט.  בדבר  שמעמידה  דמפני 

שהחמירו לפסוק אף כמ"ד דמפני שמעמידה בדבר המק"ט. 

אך אינו מפורש כן. וראה עוד להלן.

דברי הרא"ש להלכה כטעם 
הירושלמי בהא דאין לה קבע

)פ"ב ס"א( פסק דהלכה כר"י וכמו שמשמע ברי"ף,  וברא"ש 
וכפירוש  קבע,  לה  דאין  כטעם  לעיקר  דס"ל  אלא 

הירושלמי דמיירי כשאין גובה י' מהמטה ועד לסכך.ה

בתרוה"ד פסק כהרא"ש

להעמיד  איסור  דאין  פסק  צא(  סימן  )שו"ת  הדשן  ובתרומת 
כלונסאות המעמידות את הסכך בדבר המק"ט, כיון 

ולא טעמא דמעמידה בדבר  שהרא"ש פסק דטעם דקבע עיקר 

האי  הרי"ף  הביא  הרי"ף, מדלא  בדעת  גם  כן  והוכיח  המק"ט. 

פלוגתא דאיתא בגמ' בטעמא דר"י, אי משום שאין לה קבע או 

משום דמעמידה בדבר המק"ט, והוי נפקותא לדינא כדאיתא בגמ' 

לענין נעץ ד' שפודין של ברזל וסיכך עליהם, דלטעם דמעמידה 

הפירוש שאין מרגלי המטה לסכך י' טפחים. ובפרט לפי מה שמפורש בטור 
)סוף סימן תרל( בפירוש ענין זה, דמיירי שרגלי המטה הם גם דפנות הסוכה, 

דהיינו שרגלי המטה הם דפנות שהמטה )המצע שעליה שוכבים( מחוברת להם 
באמצען, והסכך מונח על הכרעיים. א"כ מאי פירושא דאין מכרעי המטה 

ולסכך י"ט, הלא הסכך מונח על הכרעיים.

טפחים,  י'  לסכך  המטה  "ממעי"  שאין  הלשון  באמת  לפנינו  ובירושלמי 
ב"י  ועיין  הנ"ל.  הטור  לפירוש  מאוד  א"ש  וזה  המטה.  מאמצע  ופירושו, 
גם  הם  המטה  שכרעי  שפירש  במה   – הטור  דברי  דמקור  שפירש  )שם( 

דפנות הסוכה – הוא מלשון המשנה דהסומך סוכתו בכרעי המטה, דמשמע 
שהסכך נסמך ע"ג הכרעיים.

ולכאורה צ"ל לפי גירסת התוס' והרא"ש – שאין "מכרעי" המטה ולסכך י' 
טפחים, דלא מיירי בכה"ג שהכרעיים עולים עד גובה הסכך, אלא הכרעיים 
הם רגליים לַמָטה בלבד. ומיירי באופן שכל בנין הסוכה נסמכת ע"ג רגלי 
המטה, דהיינו בשהסוכה כולה דפנותיה והסכך שע"ג, עומדים ע"ג המטה, 
דהמטה היא קרקעית הסוכה. דבכה"ג נמצא בנין הסוכה נסמכת ע"ג רגלי 
המטה. וזה"פ שאין מכרעי המטה, דהיינו מסיום רגלי המטה למעלה, ועד 
"מכרעי  שאין  התוס'  שכתבו  שמה  יתכן  שעדיין  ]ואף  טפחים.  י'  לסכך, 
קרקעית  לעשות  המטה  מכרעי  היוצאות  הקורות  כוונתם  וכו'  המטה" 
הסוכה, מכל מקום דוחק לפרש כן[. ונמצא א"כ דלגירסת התוס' והרא"ש 
מיירי  לא  דבריהם  דלפי  כלל,  הטור  שכתב  זה  חידוש  במשנה  מצאנו  לא 
כלל בשהדפנות מחוברות למטה. אמנם לפי המפורש בירושלמי כפי שהוא 

לפנינו, מצאנו מקור נכון לפירושו.

והנפק"מ מכ"ז הוא, דלפי פשטות דברי הטור מבואר מדבריו חידוש גדול, 
וכפי שביארו הב"י שם, והוא דבסיכך על גב המטה, דהיינו בשאין הסכך 
נסמך ע"ג המטה, ויש י"ט מהקרקע ועד לסכך, הרי הסוכה כשרה אף אם 
דפנות הסוכה הם מחוברות למטה, דהיינו שעשוי באופן כזה שאם יוציאו 

וכפי  גדול  חידוש  וזה  לסוכה.  דפנות  יהיו  לא  הסכך  מתחת  המטה  את 
ועי"ש מה שנדחק בכונת דברי  וחולק ע"ז מאוד,  ג(  )קמג,  שתמה החזו"א 
הטור. וע"ע בספר קהלות יעקב )סוכה סימן טז( מה שכתב בכל ענין זה. וכבר 
הקדימם בתמיה זו בשו"ת אבנ"ז )חו"מ סימן קצ אות יח( במכתבו לאביו בעל 
יודע תשובה לתמיה  )שם בתשובה קצא( דאינו  האגודת אזוב, והשיבו אביו 
זו. – ולהנ"ל גם לפירוש התוס' והרא"ש אין מקור מוכרח לענין זה. ]ואף 
לפי הגירסא בירושלמי "ממעי" המטה, עדיין אין מקור דמיירי בשהכרעיים 
הם גם מחיצות הסוכה, דאפשר שיש מחיצות בלעדם ג"כ. אבל לפי גירסת 

התוס' לא מיירי כלל מאופן כזה[.

אמנם לכאורה א"א לפרש את דברי הירושלמי דמיירי באופן כזה שכל 
בנין הסוכה היה בנוי ע"ג המטה, דהיינו שהמטה היתה קרקעית הסוכה. 
דא"כ מאי מוכיח מעובדא דאנשי ירושלים )כדלהלן בפנים( דטעמיה דר"י 
משום דאין לה קבע, ולא משום דמעמידה בדבר המק"ט. הא אם מיירי 
מ"ד זה דקאמר מפני שאין לה קבע, בציור כזה שהמטה היא רק קרקעית 
דהא  בדבר המק"ט.  כזה משום מעמיד  בציור  דאין  הסוכה, הלא פשוט 
דאנשי  עובדא  גם  ואם  ממש,  קרקע  מעשה  בכה"ג  משמשת  המטה 
יעמוד  א"כ מהיכי תיתי שאם  כזו,  בצורה  היה הסוכה עשויה  ירושלים 
הסכך ע"ג דפנות המטה, שג"כ תהיה כשירה. ואולי אה"נ עובדא דאנשי 
ירושלים היתה סוכתם עשוי בצורה כזאת שהסכך היה נסמך ע"ג דפנות 

המטה. מ.ח.פ.

ה.  תוכן דברי הרא"ש בסוגיא

הרא"ש שם הביא את פירש"י בהא דאין לה קבע, והקשה כקושית התוס' 
והר"ן הנ"ל. והביא את פירוש הירושלמי בהא דאין לה קבע. והקשה למ"ד 
פסולה,  תהיה  אבנים  כותל  ע"ג  סיכך  אם  המק"ט  בדבר  שמעמידה  מפני 
]וכוונתו להקשות דהלא  גידולו מן הארץ.  והעמיד ע"ג דבר שאין  הואיל 

בענין המעמיד סכך ע"ג דבר שאינו ראוי לסכך בו


